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462

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb.,
zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona 119/2012 Sb., zákona č. 102/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/
/2017 Sb., k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4
tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném
dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vy-
hlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vy-
hlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 444/2016 Sb., se
mění takto:
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2. V příloze č. 3 bod 1.4. zní:
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3. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:
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4. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:
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5. Příloha č. 9 zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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6. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2017

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

§ 1

Sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničníchmotorových vozidel 4,00Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši
a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši

a) 78Kč až 93Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 29,80 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 15. prosince 2017

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravot-
ních problémů (MKN-10).

Český statistický úřad vydal Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních
problémů (MKN-10) sdělením č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003. Tato klasifikace byla aktualizována
sdělením č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, sdělením č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011
a sdělením č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena
zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry,
pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití
MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované klasifikace MKN-10 je k dispozici v elektronické podobě na internetových
stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasi-
fikace/mkn.

Místopředseda Českého statistického úřadu:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 15. prosince 2017

o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Český statistický úřad zavedl TNM klasifikaci zhoubných novotvarů sdělením č. 49/2005 Sb., ze dne
17. ledna 2005. Tato klasifikace byla aktualizována sdělením č. 324/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na
určení tří složek: T – rozsah primárního nádoru, N – nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v re-
gionálních mízních uzlinách, M – nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Platné znění aktualizované TNM klasifikace zhoubných novotvarů bude k dispozici k objednání pro-
střednictvím kontaktních informací na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru.

Místopředseda Českého statistického úřadu:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
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tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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